IV ETAPA DA COPA MINAS - II ETAPA SUNSET TOUR
23 a 25 de Julho de 2021.

PROTOCOLO
MINAS
,
CONSCIENTE, CARTILHA ESPORTE CONSCIENTE, DECRETO
MUNCIPAL 10.401/2020
. Evento não aberto
ao público. Será solicitado exame negativo de COVID na porta (detalhamento no item III do Programa).

Inscrições até 15 de Julho de 2021 (quinta-feira).
:
www.fhmg.com.br

GENERALIDADES

1. DENOMINAÇÃO DO EVENTO: SUNSET TOUR – II ETAPA (Copa Minas)
DATA:

23, 24 e 25 de julho de 2021.

LOCAL:

HARAS SANTA ESMERALDA (Minas Gerais)

CONTATO:

(31)3714-3090

ENDEREÇO:

Fazenda Santa Esmeralda, Rodovia BR040, KM 436, CEP 35774-000,
Zona Rural, Município de Paraopeba, MG (existe localização no Waze).
O Haras está localizado na Cidade de Paraopeba, próximo a Rodovia
BR040, com acesso 100% em asfalto. O Aeroporto mais próximo é o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, na Cidade de Confins.
Ademais, existe heliporto e aeroporto para helicópteros e aviões
particulares na Fazenda (maiores informações no website do evento).

DADOS GTA:

2.

PROMOÇÃO:
FHMG – Federação Hípica de Minas Gerais
Avenida Amazonas, 6020. Gameleira. Belo Horizonte - MG Tel. WhatsApp: (31) 998781838

3.

ORGANIZAÇÃO
Nome: Santa Esmeralda Sport Horses
Contato: (31)3714-3090

4.

COMISSAO ORGANIZADORA
Nome: FELIPE CARVALHO G. VENTURA e BRUNA GÉO VENTURA

5.
a.
b.
c.
d.

I.

HARAS SANTA ESMERALDA LTDA.
CNPJ 22.199.100/0001-21
Código IMA: 3174020151

PATROCINADORES
Haras Santa Esmeralda;
Carapreta Carnes Nobres;
Liberum Energia; e
Opus Construções Modulares.

OFICIAIS

1. JÚRI DE CAMPO:
a.
b.
c.

Presidente: Kurt Grijspeerdt CBH 0118
Membro: Claudia de Moraes Braga CBH 0115
Membro: Aline Bretas (estagiária)

2. DESENHADOR DE PERCURSO
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Nome: António Luiz Blanco Júnior

3. COMISSÁRIO-CHEFE:
Victor Chiari Alves ID OF0127

4. COMISSÁRIOS ASSISTENTES
a.
b.
c.

Raphael Grijspeerdt CBH 0122
Henrique Grijspeerdt;
Andrea de Lima Ferreira

5. VETERINÁRIO OFICIAL:
Nome: Felipe Figueiredo

6. CHEFE DE DELEGAÇÃO FHMG:
André Viana Queiroga
suporte@fhmg.com.br
(31) 987217997

7. SECRETARIA FHMG:
Monique Looman
secretaria@fhmg.com.br
(31) 99878-1838
1.
o
o
o

Diretor do Evento: Victor Chiari Alves
Representante dos Cavaleiros e Amazonas Camila Gandra, Felipe Ferreira e
Henrique Rocha Lobo

o
o

II.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LOCAL: O evento será: X

outdoor

1. PISTA DE COMPETIÇÃO
Dimensões: 120m x 100m
Tipo de Piso: GRAMA
Obs.: Pista iluminada.

2. PISTAS DE AQUECIMENTO:
Dimensões: 70m X 50m
Tipo de Piso: AREIA
Obs. : Pista com iluminação e piso desenvolvido pela Best Arena.

3. COCHEIRAS:
5

Dimensões: 3m x 3m
Obs: Cocheiras iluminadas.
As cocheiras serão montadas pela empresa RGJ.

III. PARTICIPAÇÃO
As provas serão abertas a todos os cavaleiros/cavalos filiados e em dia com as Taxas de Anuidade
(cavalo/cavaleiro), e demais obrigações junto à FHMG. Poderão ser convidados cavaleiros de outra
federação.
EXIGÊNCIAS COVID 19




V Etapa Copa Minas :
Apresentar exame negativo para COVID-19 e dentro da validade de 72 Horas
);
, com as duas doses.
, apenas
documento de identidade;



-

6 meses;


.

IV. INSCRIÇÕES

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 09/07/2021
FECHAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 15/07/2021
As inscrições somente poderão ser feitas através do site da FHMG pelos concorrentes,
Equipes ou clubes até o dia 15 de julho, QUINTA-FEIRA. Qualquer dúvida favor entrar em
contato com a secretaria da FHMG.
As provas serão abertas a todos os cavaleiros/cavalos filiados em dia com as taxas de
Anuidade da FHMG. Poderão ser convidados cavaleiros de outras federações.
• Atenção: Será obrigatória a apresentação do Passaporte da CBH homologado e com as
anotações vacinais em dia. A verificação será feita pelo veterinário a cargo do concurso.
Se houver irregularidade, o cavaleiro/amazona responsável será multado em R$50,00.
• É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais para entrada no
local do evento.
• Para efeito de ranking das séries 1,20m, 1,30m e 1,40m, serão computados os pontos das provas
de número 01, 10 e 14.

TAXAS
Descrição

Pagamento até 16/07

Pagamento após 17/07

Prova 0,20m

R$70,00

R$90,00

Prova Escolas (0,60m; 0,80m;0,90m Aberta) – 1
dia

R$140,00

R$195,00
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Prova Cavalos Novos (04, 05, 06, 07 e 08 anos) –
1 dia

R$90,00

R$180,,00

Séries (1,00m; 1,10m) – 2(dois) dias

R$270,00

R$380,00

Séries (1,20m; 1,30 e 1,40) – 2(dois) dias

R$400,00

R$500,00

Estabulagem ou Quarto de Sela

R$380,00

R$440,00

Provas Avulsas n. 02,03,07 e 08 (1,30/1,40)

R$220,00

R$270,00

Provas Avulsas Aberta

R$150,00

R$ 240,00

Recurso

R$400,00

R$550,00

Conjuntos já inscritos em alguma série com a taxa paga até o dia 16 de julho, poderão
realizar inscrição em provas avulsas durante os dias do evento, com o pagamento do
valor de inscrição sem multa.

AS INCRIÇÕES E ESTABULAGENS SERÃO CONFIRMADAS SOMENTE
MEDIANTE O PAGAMENTO E ENVIO DO RESPECTIVO
COMPROVANTE ATÉ O DIA 16/07/2021.
* Favor apresentar comprovante pelo WhatsApp (31) 99583-7068 ou e-mail

santaesmeraldash@gmail.com
Observação: Não serão devolvidos pagamento de estabulagem e quarto de sela, mesmo se
acompanhados de forfait médico ou veterinário.

DADOS PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil
Agência:3308-1
Conta Corrente: 6470-0
HARAS SANTA ESMERALDA LTDA.
CNPJ/PIX: 22.199.100/0001-21
Qualquer dúvida favor entrar em contato com a secretaria da FHMG no tel.: 31 99878-1838
•

A responsabilidade da inscrição é do cavaleiro caso a mesma não esteja de acordo com as
idades e normas de suas respectivas categorias o cavaleiro será desclassificado de sua prova. O
concorrente que se inscrever fora do prazo oficial, será colocado na Ordem de Entrada de
acordo com a indicação do presidente do júri de campo visando o melhor andamento da prova,
além do acréscimo de 20% do valor da inscrição.
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•

•
•

Não serão processadas as inscrições dos cavaleiros/amazonas que não tiveram entregado à
FHMG a sua ficha e filiação preenchida com duas fotos contendo nome do concorrente, do
animal, entidade e a categoria a que pertence.
As inscrições fora de prazo somente serão a critério do Comitê Organizador e caso sejam
aceitas terão um acréscimo de 50% no valor.
É obrigatório o Exame de AIE e MORMO no desembarque dos animais para entrada no local do
evento.Os animais não estabulados no local do evento deverão apresentar o exame de AIE E
MORMO a cada entrada nas dependências do clube.

V. ASSISTÊNCIA:
1. MÉDICA – Haverá ambulância a disposição durante todo o período das provas, sem a qual
2.

as provas não se iniciarão. As despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar
serão por conta dos concorrentes.
VETERINÁRIA – Haverá um veterinário de plantão nos dias de Concurso ficando as
despesas médicas por conta dos proprietários.

VI. VANTAGENS
1. ATLETAS
Hotel (à cargo de cada cavaleiro/amazona)

 HC HOTEL PARAOPEBA
TEL: (31) 3714-3222
Rua Dr. Teófilo Nascimento, n. 220, Centro de
Paraopeba –MG
http://www.hchotelparaopeba.com.br

 PROMENADE VEREDAS
TEL: (31) 3779-8300
Av. Pref. Alberto Moura - Eldorado, Sete Lagoas MG, 35702-383
http://www.promenade.com.br/en/hotelveredas-sete-lagoas/

 Maquiné Park Hotel
TEL: (31)3714-6288
BR040, KM447 - Caetanópolis - MG - CEP 35770000
http://www.maquineparkhotel.com.br

2. TRATADORES
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Alimentação e acomodação a cargo dos competidores.
Haverá banheiros e chuveiros dedicados, para maior conforto e utilização dos tratadores e
caminhoneiros durante o evento.

3. CAVALOS
As despesas de transporte serão pagas pelo. Responsável.

4. CHEGADA
Data e hora de chegada dos TRATADORES e CAVALOS e o meio de transporte utilizado devem ser
informados ao Comitê Organizador, para devida assistência.

IMPORTANTE – As chegadas dos caminhões poderão ocorrer
somente a partir do dia 22/07/2021 (Entre 08:00hs e 17:00hs).
VII. CARACTERÍSTICAS E REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO
1. O Campeonato será disputado nas seguintes categorias:
Série 1 – 0,20m – Escola de Base;
Série 2 – 0,60m – Escola Preliminar e Aberta;
Série 3 – 0,80m x 1,00m – Escola Principal e Aberta;
Série 4 – 0,90m x 1,00m – Aspirantes e Aberta;
Série 5 – 1,00m x 1,30m – Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B, Amador B, Master B,
CN 04 Anos e Aberta;
Série 6 – 1,10m x 1,50m – Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A Amador A, Master A, CN 05
anos, Aberta; e
Série 7 – 1,20m x 1,60m – Mirim, Jovem Cavaleiro, Amador, Máster, Sênior A, CN 06
anos, Aberta; e
Série 8 – 1,30m x 1,60m – Pré-Junior, Jovem Cavaleiro Top, Amador Top, Master Top,
Sênior Especial, CN 07 anos e Aberta;
Série 9 – 1,40m x 1,80m – Sênior, Junior, Under 25, CN 08 anos e Aberta;

2. O concurso será julgado pelas seguintes regulamentações:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Regulamento Geral da CBH – em sua última edição;
Regulamento Veterinário da CBH – em sua última edição;
Regulamento de saltos da CBH – em sua última edição;
Manual para Stewards – FEI – em sua última edição;
Diretrizes técnicas e normas da FHMG – em sua última edição;
Regulamento da Temporada 2021 – em sua última edição;
As provas ou campeonatos serão realizados independentemente do número de conjuntos
inscritos.
A ordem de entrada do primeiro dia será feita por sorteio e a do segundo dia será por ordem
inversa do primeiro dia;
Cada cavalo poderá participar de até 02 (duas) provas no mesmo dia desde que provas (alturas)
diferentes, exceto nas categorias escolas.
Nas provas da Copa Minas, cada concorrente poderá participar com um máximo de 03 (três)
cavalos.
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o

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

Na categoria escola 0,80m o cavaleiro/amazona poderá saltar com até 02 (dois) cavalos. Na
categoria Escola 0,60m é permitida somente uma única participação por cavaleiro/amazona; As
provas abertas o número de participações é livre.
Devolução do valor pago
f
“f f ”
Veterinário ou atestado Médico, sendo devolvidos 100% do valor pago.
“f f ”
valor de R$ 50,00, regulamentar prevista no programa.
Será considerado forfait sem aviso, quando o cavaleiro não comparecer ou fizer o forfait após o
término do reconhecimento de pista.
O uniforme será culote branco ou bege, camisa de gola e punho branco, gravata, casaca, bota
preta e quepe com queixeira de 3 pontos obrigatório a todos os concorrentes, tanto na pista de
distensão quanto na pista principal. (Sempre que o cavaleiro estiver montado). Para as
categorias Escola não será exigido o uso da casaca, é permitido o uso da camisa de seu clube
que deverá ter gola e punho branco.
A não ser que seja dispensado pelo júri de campo, o concorrente que não comparecer à
cerimônia de premiação, perderá o direito aos prêmios e á pontuação.
Todas as sugestões e, principalmente, as reclamações deverão ser feitas diretamente ao Júri de
Campo ou de Apelação pelo Delegado Técnico do concurso por escrito e de maneira civilizada e
cortês.
A inscrição nas categorias de 1,00m, 1,10m, 1,20m, 1,30 e 1,40 somente poderão ser feitas pela
serie (2 dias de prova).
Será permitida a inscrição em 1 prova avulsa de 1,20m, 1,30m e 1,40m com participação da
premiação em espécie, caso o conjunto tenha saltado outra serie completa (2 dias). Neste caso,
se aplica a taxa de Prova Avulsa das series.
Todos devem cumprir as normas de proteção contra o COVID-19, respeitando toda divulgadas
no site da FHMG
Para efeito de ranking das séries 1,20m, 1,30m e 1,40m, serão computados os pontos das provas
de número 01, 10 e 14.

o

3. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM
O presente Termo de Adesão também tem como objeto a autorização, mediante licença, do
uso de imagem do PARTICIPANTE.
Parágrafo 1º – O PARTICIPANTE declara ser o único detentor de todos os direitos
patrimoniais e morais referentes à imagem cuja licença de uso é objeto do presente Termo
de Adesão. Os pais ou responsáveis autorizam a utilização da imagem do PARTICIPANTE,
nos termos da Lei e deste Termo de Adesão.
Parágrafo 2º – A licença concedida neste Termo de Adesão abrange somente o uso
especificado nas cláusulas seguintes.
Parágrafo 3º – As imagens licenciadas neste Termo de Adesão consistem em fotografias do
evento, gravações em vídeo dos comitês, elaboração de vídeo do evento, dentre outras
inclusas na Lei 9.610/98.
Parágrafo 4º – O Comitê Organizador se compromete a utilizar a imagem do PARTICIPANTE
somente para os seguintes fins específicos de publicidade do evento, divulgação do evento
e confraternização.
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Parágrafo 5º – As imagens serão veiculadas pelo Comitê Organizador somente nos seguintes
tipos de mídia:
impressa, televisionada, virtual e outras.
Parágrafo 6º – A presente licença autoriza o Comitê Organizador a exibir as imagens em todo o
território
nacional e internacional.
Parágrafo 7º – O Comitê Organizador não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens,
cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou
reproduções ocorridas de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Adesão.

VIII.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO (Art.115 do RG)

1. PREMIAÇÃO DE PISTA







Medalhas para os 03 primeiros classificados da Série 4 - Aspirante (0,90m);
Medalhas para os 03 primeiros classificados da Série 5 - Tempo Ideal (1,00m);
Medalhas para os 03 primeiros classificados da Série 5 - Cronômetro (1,00m);
Medalhas para os 03 primeiros classificados das Séries 6 - (1,10m), 7 - (1,20m), 8 (1,30m), 9 - (1,40m);
Medalhas para os todos os concorrentes da Série Escola de Base;
Medalhas para a série 0,60m e 0,80m seguindo quadro abaixo.

2. PODIUM





Troféus para o 1° e 2° classificados da Temporada, das séries 4 (0,90m), 6
(1,10m), 7 (1,20m), 8 (1,30m) e 9 (1,40m);
Troféus para o 1° e 2° classificados da Temporada, da série 5 (1,00m) – Tempo
Ideal;
Troféus para o 1° e 2° classificados da Temporada, da série 5 (1,00m) –
Cronômetro;
Troféus para o 1° e 2° classificados das séries 1 (0,20m) , 2 (0,60m) e 3 (0,80m),
na categoria Julgamento Técnico;

3. PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE E PRODUTOS DE PATROCINADORES
Haverá premiação em espécie conforme as diretrizes técnicas a e normas para realização de provas de
salto do calendário oficial da Federação Hípica de Minas Gerias para o ano de 2021: Diretriz - Art.
11.2.15. Os valores das premiações serão confirmados, após o fechamento das inscrições. Além disso
haverá premiação em produtos fornecidos pelos patrocinadores.
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20 e 40
concorrentes, respectivamente, em cada prova. Caso contrário, aplica-se a tabela padrão da FHMG.

1. SEGURO
Todos os proprietários e concorrentes são pessoalmente responsáveis por danos causados a
terceiros pelos mesmos, seus funcionários, representantes ou seus animais.

2. GANCHOS DE SEGURANÇA
f
–
Ltda – Telefone (51) 3250-5556.
CNPJ.: 72.496.755/0001-30

-

–

3. CRONOMETRAGEM. EQUES CRONOMETRAGEM
4. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES (Art 130 do RG)
Livre para tratadores, cavaleiros/amazonas, proprietários, veterinários e instrutores.

5. MÉDICO/ ASSISTÊNCIA MÉDICA
MÉDICA – haverá ambulância a disposição durante todo o período das provas, sem a qual as
provas não se iniciarão. As despesas decorrentes de atendimento médico-hospitalar serão por
conta dos concorrentes.
VETERINÁRIA – haverá um veterinário de plantão nos dias de Concurso ficando as despesas
médicas por conta dos proprietários.

6. FERRADOR
Nome:

Welbert Araujo

Telefones: (31)98660-1924.
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IX. ASPECTOS VETERINÁRIOS
1. CONDIÇÕES SANITÁRIAS EXIGIDAS
Conforme as normas governamentais e circulares da CBH sobre vacinas e outras exigências
sanitárias.
PRIMEIRO DIA : SEXTA FEIRA

DATA 23 DE JULHO

11h30 - Reconhecimento de pista da série 7 1,20m.
12h00 – PROVA 01 – Série 07 - Amador, Mirim, Jovem Cavaleiro, Master, Sênior A, CN06 anos e
Aberta
Prova com 1 desempate – Art. 238.2.2
Altura: 1,20m x 1,70m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama.
13h00 - Reconhecimento de pista Série (1,30m)
13h30 – PROVA 02 – Série 08 - Amador Top, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top, Master Top, Sênior
Especial, CN07 anos e Aberta
Prova ao Cronometro – Art. 238.2.2
Altura: 1,30m x 1,70m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama.
15:00 - Reconhecimento de pista Série (1,40m)
15:30 – PROVA 03 - SÉRIE 9 – Sênior, Junior, Under 25, CN 08 anos e Aberta
Prova Cronometro – Art. 238.2.1
Altura: 1,40m x 1,90m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama.
SEGUNDO DIA : SÁBADO

DATA 24 DE JULHO

08h00 - Reconhecimento de pista para a série 1 (0,20m)
08h30 – PROVA 04 - SÉRIE 1 - Escola de Base
Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Tabela A. Art. 238.1.1
Altura: 0,20m - Velocidade 250m/min
09h00 - Reconhecimento de pista em conjunto para as séries 2 (0,60m), 3 (0,80m) e (0,90m)
09h30 – PROVA 05 - SÉRIE 2 – Escola Preliminar e Aberta
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.5.2.3
Altura: 0,60m x 0,80m. Velocidade 325m/min. Pista de Grama.
A seguir – PROVA 06 - SÉRIE 3 – Escola Principal e Aberta
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.5.2.3
Altura: 0,80m x 1,00m. Velocidade 350m/min. Pista de Grama.
A seguir – PROVA 07 - SÉRIE 4 – Aspirante e Aberta e MCL
Prova de faixa de tempo com classificação pelo tempo ideal. Tabela A. Art. 238.5.2.3
Altura: 0,90 m x 1,00 m Velocidade: 350m/min. Pista de Grama.
(Aproximação ao tempo ideal da segunda fase
13h30 - Reconhecimento de pista serie 1,00 e 1,10m em conjunto

13

14h00 – PROVA 08 - SÉRIE 5 – Amador B, Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B, Master B, CN04 anos e
Aberta.
Prova ao Cronometro – Art. 238.2.1 para Amador B, Master B e Aberta; Prova de faixa de tempo com
classificação pelo tempo ideal - Tabela A. Art. 238.6.2.3 para Mini Mirim e Jovem Cavaleiro B; Normal
sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (O conjunto irá realizar as duas
fases conforme a regulamentação de cavalos Novos, sem cronômetro e sem desempate.) para
Cavalos Novos 4 Anos;
Altura: 1,00 m x 1,30 m Velocidade: 350m/min. Pista de grama.
A SEGUIR – PROVA 09 - SÉRIE 6 – Amador A, Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Master A, CN05 anos e
Aberta
Prova ao Cronometro – Art. 238.2.1 para Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A Amador A e Master A e
Aberta; Normal, sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (O conjunto
irá realizar as duas fases conforme a regulamentação de cavalos Novos, sem cronômetro e sem
desempate.) para Cavalos Novos 5
Anos Altura: 1,10 m x 1,30 m Velocidade: 350m/min.
Pista de Grama.
16h00 - Reconhecimento de pista serie 1,30m.
16h30 – PROVA 10 - MINI GP SÉRIE 8 – Amador Top, Pré-Júnior, Jovem Cavaleiro Top, Master Top,
Sênior Especial, CN07 anos e Aberta
Prova com 1 desempate– Art. 238.2.2
Altura: 1,30m x 1,70m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama.
TERCEIRO DIA : Domingo

DATA 25 de JULHO

08h00 - Reconhecimento de pista serie 1,00m e 1,10m em conjunto
08h30 – PROVA 11 - SÉRIE 5 – Amador B, Mini Mirim, Jovem Cavaleiro B, Master B, CN04 anos e
Aberta.
Prova com 1 desempate – Art. 238.2.2 para Amador B, Master B e Aberta; Prova de faixa de tempo
com classificação pelo tempo ideal - Tabela A. Art. 238.6.2.3 para Mini Mirim e Jovem Cavaleiro B;
Normal sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (O conjunto irá realizar
as duas fases conforme a regulamentação de cavalos Novos, sem cronômetro e sem desempate.) para
Cavalos Novos 4 Anos;
Altura: 1,00 m x 1,30 m Velocidade: 350m/min. Pista de grama.
Será concedido 10 min de reconhecimento de pista antes da prova, para os concorrentes da serie
1,10m.
A SEGUIR – PROVA 12 - SÉRIE 6 – Amador A, Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A, Master A, CN05 anos e
Aberta.
Prova com 1 desempate – Art. 238.2.2 para Pré-Mirim, Jovem Cavaleiro A Amador A e Master A e
Aberta; Normal, sem cronômetro, sem desempate, com tempo concedido. Art. 238.1.1 (O conjunto
irá realizar as duas fases conforme a regulamentação de cavalos Novos, sem cronômetro e sem
desempate.) para Cavalos Novos 5
Anos Altura: 1,10m x 1,30m Velocidade: 350m/min.
Pista de Grama.
11h30 - Reconhecimento de pista Série 1,20m
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12h00 – PROVA 13 - SÉRIE 7 – Amador, Mirim, Jovem Cavaleiro, Master, Sênior A, CN06 anos e Aberta
Prova ao Cronometro– Art. 238.2.1
Altura: 1,20m x 1,70m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama.
13h30 - Reconhecimento de pista serie 1,40m.
14h00 – PROVA 14 - SÉRIE 9– GRANDE PRÊMIO - Sênior, Junior, Under 25, CN 08 anos e Aberta.
Prova com 1 desempate – Art. 238.2.2
Altura: 1,40m x 1,90m. Velocidade: 350 m/min. Pista de Grama
INFORMAÇÕES ÚTEIS
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ANEXO II SEGURANÇA DO CAVALO
Durante os jogos Equestres Mundiais de 1990 em Estocolmo, na Suécia, a FEI discutiu a publicação do CÓDIGO DE CONDUTA para todas
as pessoas envolvidas na segurança das competições a cavalo. Consequentemente, em novembro de 1990, o Comitê de Revisão Ética da
FEI fez o 1º esboço. O Comitê de saúde e a segurança do CAVALO que participa sob as Regras de Regulamentações da FEI e também
garantir uma boa imagem do esporte Equestre. Entre os membros do Comitê, fazem parte 03 (três) competidores ativos das 03 (três)
modalidades Olímpicas. Em sua reunião de fevereiro de 1991, o Comitê Veterinário da FEI adotou o CÓDITO DE CONDUTA, como esboçado
pelo Comitê de Revisão Ética e em março do mesmo ano, o Bureau da FEI e a Assembleia Geral de Tóquio, oficializaram o CÓDIGO DE
CONDUTA. Este, posteriormente, foi atualizado pelo Comitê de Revisão Ética e aprovado pelo Bureau. Para que se obtenha uma ampla
divulgação, o CÓDIGO DE CONDUTA tem que ser incluído nos calendários e nos ante programas de todos os Concursos.
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1. Em todos os esportes equestres o CAVALO tem que ser considerado a figura mais importante.
2. O bem-estar do CAVALO tem que estar acima da necessidade dos Organizadores, Patrocinadores e Oficiais.
3. Todo manejo e tratamento veterinário têm que assegurar a saúde e o bem-estar do CAVALO.
4. Os mais altos padrões de nutrição, alimentação, saúde, higiene e segurança têm que ser incentivados e mantidos em qualquer
situação.
5. Durante o transporte, adequadas provisões têm de ser providenciadas para assegurar a ventilação, alimentação (bebida e comida) e
manter as condições de saúde do organismo do CAVALO.
6. Tem de se dar ênfase na crescente educação de treinamento, nas práticas equestres e na promoção de pesquisas científicas da
saúde equina.
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7. No interesse do CAVALO, a aptidão e competência do cavaleiro tem que ser considerada como essencial.
8. Todos os métodos de
“
”
técnica considerada como abusiva pela FEI.
9. As Confederações Nacionais têm que estabelecer controles adequados para que todas as pessoas de sua jurisdição respeitem a
segurança do CAVALO.
10. As regras, regulamentações nacionais e internacionais do esporte equestre a respeito da saúde e segurança do CAVALO tem que ser
aderidas não só nos concursos nacionais e internacionais, mas também nos treinamentos. As regras e regulamentações das competições
têm que ser revisadas constantemente para garantir sempre a segurança.
Ó
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A Federação Equestre Internacional (FEI) conta com o irrestrito apoio de todos os envolvidos com os Esportes Equestres no sentido de
aderir ao Código de Conduta da FEI, além de reconhecer e aceitar que o bem-estar do cavalo é de fundamental importância e não deve
nunca estar subordinado a influências comerciais ou competitivas.
1. Em todos os estágios de preparação e treinamento de cavalos de competição, o bem-estar do cavalo tem, obrigatoriamente,
precedência sobre todas as outras necessidades. Isto inclui o manejo, métodos de treinamento, ferrageamento, equipamentos utilizados e
transportes.
2. Cavalos e competidores têm de demonstrar competência, além de estar em boa forma física e com saúde antes de ser permitida a
participação em competições. Isto inclui controles sobre o uso de medicação, procedimentos cirúrgicos que ameacem a o bem-estar do
cavalo ou a sua segurança, gravidez nas éguas e a má utilização das ajudas por parte do cavaleiro.
3. Os eventos equestres não podem prejudicar o bem-estar dos cavalos. Isto exige uma atenção especial para as áreas de competição,
pisos das pistas, condições climáticas, estabulação, segurança e a boa condição física do cavalo para seguir viagem após o término do
evento.
4. Nenhum esforço deve ser medido para assegurar que os cavalos recebam atenção adequada depois das competições nas quais
participam e que sejam tratados com respeito e dignidade quando suas carreiras esportivas se encerrarem. Isto inclui tratamento
veterinário especializado, lesões esportivas, sacrifício por razões humanitárias e aposentadoria.
5. A FEI recomenda fortemente que todos os envolvidos com os Esportes Equestres atinjam os mais altos graus de educação em suas
respectivas áreas de especialização.
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